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CARTA DO PASTOR 

20 a 26 de novembro 2022 
 

 

GANHAR 10 min 

De longe para PERTO 

VAMOS GANHAR VIDAS PARA JESUS?  

 OIKÓS: Ore por todos que estão em sua rede de 
relacionamentos, vamos entrar em campo com Jesus; 

 Prepare-se junto com sua célula seu tempo de torcer na 
COPA pelo Brasil junto com seu OIKOS; 

 
CONECTAR 10min 

De perto para DENTRO 

CONECTANDO A CÉLULA AO CORPO 

 PIBJC NEWS:  Clique aqui e fique por dentro. 

 

 
FORMAR 10min 

De dentro para o CENTRO 

A FIDELIDADE DE DEUS I Hebreus 6.13-20 
INTRODUÇÃO: 
Carta aos hebreus foi direcionada aos cristãos judeus  

que estavam sendo perseguidos; que devido às 
dificuldades, alguns estavam se esfriando na fé e 

outros querendo desistir dessa forma objetivo do 

autor foi animar, encorajar os cristãos a não desistir, 
mas sim avançar. 

A FIDELIDADE DE DEUS: 
1 . É UMA EXPRESSÃO DO SEU CARÁTER: 
Caráter é a essência da pessoa; Deus é santo, justo, eterno, 
amoroso, bondoso, gracioso, infinito, verdadeiro, 
soberano... V17: “Querendo mostrar de forma bem clara a 
natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros 
da promessa, Deus o confirmou com juramento”. 
Fidelidade significa que Deus não muda em seu caráter; 
Tudo pode mudar, mas Deus continua sendo o mesmo. 

2. É A BASE DAS SUAS PROMESSAS: 
Versos 13 e 14 (Deus prometeu abençoar e multiplicar a 
descendência de Abraão); “Esteja certo de que farei isso” 
(Deus é fiel para cumprir tudo o que promete); “Jurou por 
si mesmo” (Não existia autoridade mais elevada para 
invocar como testemunha); Juramento é um compromisso 
solene de cumprimento da promessa;  

3. SE REVELA NO TEMPO CERTO: 
“E foi assim que, depois de esperar pacientemente, 
Abraão alcançou a promessa” (verso 15); Quando 
Deus prometeu uma descendência numerosa a 
Abraão isso humanamente era uma impossibilidade; 
No tempo certo (25 anos depois!) Deus começou a 
cumprir a sua promessa; Deus não tem pressa, seu 

tempo não é o cronológico, é o apropriado. 
4. NOS DÁ FIRMEZA E SEGURANÇA 
Versos 18 a 20 (porque Deus é fiel, imutável e não mente): 
 Somos “firmemente” encorajados; Somos abrigados em 
suas promessas; Tomamos posse da esperança a nós 
proposta. A fidelidade de Deus é como a âncora de uma 
embarcação que dá segurança e firmeza (ela nos mantém 
seguros e firmes nas instabilidades da vida). 

A FIDELIDADE DE DEUS : 
 É uma expressão do seu caráter imutável (Ele 

continua o mesmo, independente das 
circunstâncias); 

 É a base das suas promessas (Aquilo que Deus 
promete, ele vai cumprir); 

 Se revela no tempo certo (Deus não tem pressa, 
ele tem um tempo adequado para cada uma das 
suas intervenções); 

 Nos dá firmeza e segurança (Como a âncora de 
uma embarcação, a fidelidade de Deus nos 
mantém seguros e firmes). 
 

 

MULTIPLICAR 30min 

Do centro para FORA 

TEMPO DE COMPARTILHAMENTO 

 A R O A (Alvo, Realidade, Opções, Ação) 

1. FIDELIDADE DE DEUS | Como você percebe a 

fidelidade de Deus em sua vida, compartilhe com sua 

célula? 

2. PROMESSAS DE DEUS | Qual promessa que você 
está aguardando de Deus para cumprimento em sua 

vida?  

3. FIRMEZA E SEGURANÇA | Existe alguma área de sua 

vida que você tem medo e insegurança, deixe seu 

líder orar por você; façam a cadeira da benção! 

Equipe Pastoral | PIBJC 

https://youtu.be/kkCihUe8Lng

